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  الخاتمة

بعد التعرف على اإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلیة والمفاھیم المرتبطة بھا وأسباب 

تطورھا وأھدافھا في المحافظة على أصول المنشأة واستغاللھا بالكفاءة والفعالیة المطلوبة، ودقة 

بناء قرارات رشیدة من الجھات المختلفة،  في یانات المحاسبیة، وما یترتب على ھذه األخیرةالب

كذلك خصائص ھذه البنیة الرقابیة و وتشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة الموضوعة مسبقا،

 والمكونات التي تقوم علیھا، من بیئة رقابیة والتي تشكل المظلة لباقي المكونات، تقییم المخاطر،

رقابة، ھذه المقومات التي یقع على عاتق اإلدارة وال والمعلومات واالتصال، واألنشطة الرقابیة،

العلیا تصمیمھا بإحكام وتطوریھا وتحدیثھا، لتحقیق أھداف نظام الرقابة الداخلیة بالفعالیة 

المنشأة وتطورھا  سالمةعلى  المطلوبة ومنھ تحقیق األھداف العامة المرسومة، والمحافظة

التي ھي من أھم أدلت اإلثبات التي لبنیة الرقابیة ھذه ا؛ من ثم استمراریتھامیزتھا التنافسیة وو

یعتمد علیھا مراجعوا الحسابات في إبداء رأیھم حول سالمة القوائم المالیة، من خالل التخطیط 

ونوعیة المراجعة الالزمة بعد تقییمھا والحكم لعملیة المراجعة وتحدید حجم وطبیعة االختبارات 

  . قوة فیھاعلى متانتھا وتحدید نقاط الضعف وال

موس في مجال المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة ونتیجة التطور التكنولوجي المل

باستخدام الحاسبات الكبیرة ونظم التشغیل وشبكات االتصال والتبادل اإللكتروني للبیانات   

توسع  خالل السنوات السابقة وھذا لمواجھة الكم الھائل من البیانات المتولدة عن العملیات نتیجة

متاز ، ھذه البیئة التي تالنشاط وكبر حجم المنشآت، حیث أصبحت جزءا من بیئة المنشأة

أھمیة وحیویة ومرونة، إال أنھا تحمل في طیاتھا العدید  وجعلت المعلومات أكثر بالسرعة والدقة

لوجي، وتخزین ووالغش التكن ألجھزةوا من المخاطر المرتبطة بطبیعتھا من مخاطر البرامج

 األمر الذي یتطلب من اإلدارة عدم تجاھلھا ووضع اإلجراءات الرقابیة ونقل البیانات وغیرھا،

ویقصد بالرقابة العامة تلك الرقابة الالزمة للحیلولة دون وقوع ھذه المخاطر،  العامة والتطبیقیة

ر المعلومات وتشمل إدارة وظیفة تكنولوجیا المعلومات، تطوی تكنولوجیاالمتعلقة بوظائف 

الحفظ المادي للبرامج والتجھیزات والبیانات، وھي مصممة و  النظم، واقتناء البرامج وصیانتھا،

: وتشمل الرقابة التطبیقیة على ثالث أنواع وھي ،لحمایة الرقابة التطبیقیة وضمان فعالیتھا

وجب ھذه البیئة التي  ؛، الرقابة على المخرجاتالمعالجةالرقابة على  الرقابة على المدخالت،

استخدام نظم المعالجة اآللیة  وعلى المحاسب أن یحوز المعرفة والمھارة اللتان تمكنھ من تطبیق 
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لجمع أدلة  أن یفقھھا الحسابات مراجعوعلى وأداء المھام الملقاة على عاتقھ بكفاءة وفعالیة، 

    .القوائم المالیةوالتي تمكنھ من إبداء رأیھ حول مدى سالمة اإلثبات في ھذه البیئة اإللكترونیة 

قمنا بدراسة حالة الوكالة الرقابة الداخلیة  نظام و لدراسة أثر ھذه البیئة على فعالیة

یقوم بتسییر مختلف العملیات  ةآلی معالجة والتي تطبق نظامالتجاریة لشركة اتصاالت الجزائر 

ووكالتھا  مةشركة بصفة عاالوبعد التعرف على  التجاریة والتقنیة والمالیة والمحاسبیة،

 الختبار صحة الفرضیات المتوصل إلیھا نظریاھذا والتجاریة ونظام المعالجة اآللیة المطبق، 

معتمدین على المالحظة الشخصیة واالستعانة ببیانات اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة و

  .وسجالت ووثائق الشركة

  :النتائج وھي توصلنا لمجموعة منالتطبیقي ووبناءا على البحث بشقیھ النظري 

قول أن المنشأة تتحكم إن امتالك المنشأة لنظام رقابة داخلیة متین وفعال، یعطي تأكیدا مع  .1

العامة والمحافظة على استمراریتھا، من خالل  ھدافاألالتي تعیق تحقیق في المخاطر 

تي المحافظ على األصول والموارد واستعمالھا بكفاءة وفعالیة، دقة البیانات المحاسبیة ال

 .      مسبقا قرارات رشیدة، ومتابعة االلتزام بالسیاسات اإلداریة الموضوعة تأسیس تقود إلى

توفیر البیئة وعلى اإلدارة العلیا مسؤولیة بناء وتصمیم نظام رقابة داخلیة فعالة، تقع  .2

 . ناسبة التي تنشط فیھا باقي المقومات الرقابیةمالرقابیة ال

یقوم مراجع الحسابات بتقییم نظام الرقابة الداخلیة والتعرف على نقاط القوة والضعف،  .3

 . ولتقدیر خطر الرقابة، وتحدید حجم االختبارات ونوعیة المراجعة الالزمة

 . تختلف مخاطر بیئة المعالجة اآللیة للبیانات عن مخاطر العمل الیدوي .4

بة العامة والتطبیقیة كافیة تمنع وقوع یقع على اإلدارة مسؤولیة وضع إجراءات الرقا .5

 .مخاطر البیئة اآللیة

على المحاسب ومراجع الحسابات، أن یحوزا المعارف الالزمة لألداء مھامھما بالكفاءة  .6

 .  والفعالیة المطلوبة

 ةحمایتضمن نظم المعالجة اآللیة للبیانات في وجود إجراءات رقابیة عامة وتطبیقیة كافیة،  .7

 من خالل المعلومات الصحیحة والدقیقة والمناسبة وفعالیة بكفاءة ھالاستعماو المنشأة أصول

، وقدرة ھذه النظم على التعامل مع األجھزة المتطورة وتوصیل كل البیانات التي توفرھا

 .عنھا
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تخفیض تكالیف المعالجة الیدویة وتفادي المخاطر المرتبطة بھا، وزیادة اإلیرادات من  .8

 .حساباتھاا في خالل ضبط عملیة تسجیلھ

تعمل نظم المعالجة اآللیة للبیانات على  ،التطبیقیةرقابیة عامة والجراءات اإل حالة كفایة في .9

 من خالل تساعد على تأسیس القرارات رشیدة، ،ضبط الدقة والثقة في البیانات المحاسبیة

 بین لياآلفصل الو والقدرة العالیة على تخزینھا واسترجاعھا، سرعة المعالجة واتساقھا

وتوصیلھا إلى  ،والسجالت المحاسبیة التسجیل في الدفاترعملیة و القیام بالعملیات المختلفة

 .، في الوقت المناسبالجھات المختلفة

االلتزام بالسیاسات درجة تأكد من فرصة للمنشأة للنظم المعالجة اآللیة للبیانات تمنح  .10

تخفیض عدد المستویات وتبادل المعلومات من خالل دمج  الموضوعة مسبقا اإلداریة

باإلدارة العلیا، ووصول مؤشرات األداء بدقة وفي  وربط اإلدارات التنفیذیة ،یةالتنظیم

 .الوقت المناسب

مع كفایة وھذا  تزید فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في ظل المعالجة اآللیة للبیانات .11

  .   اإلجراءات الرقابیة

  التوصیات  

دراستنا لموضوع البحث واستخراج النتائج یمكننا أن نقدم االقتراحات والتوصیات من خالل 

  :التالیة

ضع خطة تو أن تعي وتفقھ بیئة المعالجة اآللیة للبیانات وكل ما یرتبط بھا، على المنشآت - 

ھر على تحدیثھا وفق المستجدات سرقابیة محكمة في ظل البیئة اآللیة المتطورة وال

الداخلیة والخارجیة لالستفادة من المیزات التي تمنحھا وتفادي المخاطر والمتغیرات 

 .، للحصول على نظام رقابة داخلیة فعالالمرتبطة بھا

لھا  الجید األكثر تطورا والحرص على التطبیق واألنظمة اآللیة تصمیم أو اقتناء البرامج - 

 .وفق التشغیل المعیاري

 المالئملة والقادرة على ضمان التطبیق والتشغیل امتالك وتدریب الكوادر البشریة المؤھ  - 

 .درة على تطویرھا وتحدیثھاا، والقوالبرامج لألنظمة

التواصل مع التطورات الحدیثة التي تخص نظم المعالجة اآللیة للبیانات من خالل  - 

 . الندوات ومتابعة ما یستجد في ھذه التكنولوجیا ومسایرة أنظمة الرقابة لھاوالمؤتمرات 
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تكوین وتأھیل مجموعة من المدققین الداخلیین، لتدقیق أنظمة المعالجة اآللیة للبیانات  - 

لألھداف المرجوة منھا، بشكل مستمر، وتحدید أي  موافقتھاسالمتھا والمحاسبیة والتأكد من 

     .قصور فیھا و إبالغ ذلك للجھات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة

  

  آفاق البحث

 نظام الرقابة الداخلیةعلى فعالیة  المحاسبیة یر المعالجة اآللیة للبیاناتتأثبعد دراسة 

 .طاعاتتنویع المجاالت والق على نأمل ات االتصالخدمقطاع وتطبیق ذلك على 

  : مثل والتي تتطلب الدراسةت الصلة الدراسات ذاالعدید من ھناك و 

  .النظام المالي والمحاسبي الجدید تطبیقعلى  الحالیةاآللیة المحاسبیة نظم المدى قابلیة  - 

المعاییر التغیرات في لتتماشى مع  وقابلیتھاالجاھزة نظم المحاسبیة اآللیة الأثر استخدام  - 

 .المحاسبیة الدولیة

   .أثر التجارة اإللكترونیة على أنظمة الرقابة الداخلیة ومھنة المحاسبة والمراجعة - 
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